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6DPPDQIDWWQLQJ

I kapitel 2 ges en översikt av de olika fusionsformerna och hur de regleras
civilrättsligt. Kapitlet avslutas med en steg-för-steg beskrivning av
fusionsförfarandet. Kapitel 3 ägnas åt IGOL som utgör vår nuvarande
skattelagstiftning om internationella fusioner. IGOL, som för närvarande är
den svenska implementeringen av EG:s fusionsdirektiv, föreslås i
tillämpliga delar bli inarbetad i den nya fusionslagen för att därpå upphävas.
I kapitel 4 kompletteras den civilrättsliga regleringen av fusionsinstitutet
med dess skatterättsliga motsvarighet, som i huvudsak återfinns i 2 § 4
mom. SIL. I kapitlet ges också en kort beskrivning av de skatterättsliga
neutralitets- och enhetsprinciperna. Kapitel 5 ägnas åt vådan av att underlåta
att implementera ett EG-direktiv, eller att implementera det på ett ur EG-
domstolens synvinkel felaktigt sätt. Tanken med den föreslagna nya
fusionslagen är att den förutom att reglera de fusioner som sker mellan
företag från olika EU-stater också skall reglera rent inhemska fusioner. Det
innebär att lagen förutom att vara en implementering av EG:s
fusionsdirektiv också skall reglera fall som inte omfattas av direktivet. En
intressant fråga som behandlas i kapitel 6 är om också den skatterättsliga
behandlingen av sistnämnda fallen, d.v.s. de nationella fusionerna, kommer
att påverkas av EG-rätten. I kapitel 7 ges en kort redogörelse för syftet med
fusionsdirektivet, sådant det kan utläsas ur dess preambel. Uppsatsen
avslutas med ett relativt omfattande 8:e kapitel där fusionslagens
bestämmelser och deras närmaste motsvarighet i fusionsdirektivet analyseras
och jämförs. För att bara nämna ett exempel undantar fusionslagen
utländska skadeförsäkringsbolag från dess tillämpningsområde. Något
motsvarande undantag görs inte i direktivet. Huruvida detta och andra
olikheter kan anses acceptabla ur implementeringssynpunkt undersöks i
kapitlet.
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)|UNRUWQLQJDU

BFL Bokföringslagen (1976:125)
IGOL Lag (1994:1854) om inkomstbeskattning vid

gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
UAL Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av

näringsverksamhet
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�� �,QOHGQLQJ

Syftet med denna uppsats är att ge en ganska heltäckande bild av regelverket
kring fusioner mellan aktiebolag. Det ursprungliga syftet var att göra en
jämförelse mellan det svenska förslaget till en ny fusionslag och EU:s så
kallade fusionsdirektiv. Denna jämförelse görs i kapitel 8 och där ligger
också uppsatsens tyngdpunkt. Jag fann emellertid snart att det inte räckte att
fördjupa sig i förarbetena till fusionslagen och det som skrivits om
fusionsdirektivet för att få en någorlunda god förståelse för fusionsinstitutet.
Av den anledningen ger jag i kapitel 2 en översikt av den svenska
civilrättsliga fusionslagstiftningen. Reglerna om fusion i aktiebolagslagen
har inte endast den kopplingen till uppsatsens huvudsyfte att de behandlar
just fusioner. De har även genomgått förändringar som föranletts av nämnda
fusionsdirektiv. I kapitlena 3 och 4 behandlas den svenska interna och
internationella skattelagstiftningen kring fusioner. I kapitel 5 har jag tagit
med en översikt av EU:s regler om följderna av bristande implementering.
Anledningen till detta är den lätt absurda situationen att det fortfarande inte
finns några civilrättsliga förutsättningar för att genomföra de internationella
fusioner som behandlas i direktivet. Direktivet som endast reglerar den
skattemässiga sidan av fusioner skulle implementerats av medlemsstaterna
så tidigt som den 1 januari 1992. I väntan på att ett civilrättsligt direktiv
angående fusioner skall antas hänger fusionsdirektivet så att säga i luften.
Men det skall som sagt icke desto mindre implementeras av samtliga
medlemsstater. För svenskt vidkommande gjordes denna implementering i
samband med EU-inträdet 1995 genom IGOL. Denna var en ”ren”
implementering så till vida att den endast reglerade fusioner där företag från
mer än ett EU-land deltog. Den nya fusionslagen föreslås däremot bli en
gemensam reglering för såväl nationella, EU-interna som internationella
fusioner. Detta kommer att behandlas i kapitel 6 och 7. I kapitel 8 slutligen,
kommer jag att i varje avsnitt göra en genomgång av bestämmelserna
angående ett visst område av fusionslagen. I samma avsnitt ska jag ge en
redogörelse av de närmast motsvarande bestämmelserna i fusionsdirektivet
för att därpå göra en jämförelse dem emellan.

Slutligen vill jag nämna något om uppsatsens tillkomsthistoria. Jag började skriva utifrån
företagsskatteutredningens slutbetänkande SOU 1998:1. Under arbetets gång kom lagrådets remissyttrande ut,
vilket fullt ut har beaktats. Samtidigt som uppsatsen var klar för inlämning fick jag även tillgång till propositionen
1988/89:15 som bygger på slutbetänkandet. Jag kan med viss tillfredsställelse konstatera att den kritik jag riktat
mot slutbetänkandets förslag i avsnitt 8.3 ”beaktats” i propositionen. Proposition har inte föranlett andra
ändringar i uppsatsen än att paragrafnumreringen ändrats till att överensstämma med propositionens.
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�� 'HQ�FLYLOUlWWVOLJD�UHJOHULQJHQ
DY�IXVLRQHU

De civilrättsliga fusionsbestämmelserna finns i ABL 14 kapitel. I och med
Sveriges EU-inträde omarbetades kapitlet för att överensstämma med EG:s
fusionsdirektiv (SFS 1994:802). I kapitlet ges tre alternativa möjligheter att
fusionera bolag.
• Fusion genom absorbtion mellan moderbolag och helägt dotterbolag

(14:22 ABL).
• Fusion genom absorbtion mellan andra bolag än moderbolag och helägt

dotterbolag (14:1 ABL).
• Fusion genom kombination mellan andra bolag än moderbolag och helägt

dotterbolag (14:1 ABL)

Jag skall i det följande ge en kort redogörelse för hur de olika
fusionsformerna civilrättsligt regleras.

���� $EVRUEWLRQ�PHOODQ�PRGHUERODJ�RFK�KHOlJW
GRWWHUERODJ��������IXVLRQ�

Fusion innebär att ett (överlåtande) företag går upp i ett annat (övertagande)
företag. Det överlåtande företaget för över samtliga sina tillgångar och
skulder, eller annorlunda uttryckt sitt inkråm, till det övertagande företaget.
Därpå upplöses det överlåtande (tömda) företaget. Som vederlag får ägarna
av det överlåtande företaget andelar i det övertagande motsvarande värdet av
den överförda egendomen. För att ta ett konkret exempel skulle ägarna till
ett överlåtande bolag som är värt en miljon, som fusionsvederlag erhålla
andelar till ett värde av en miljon i det övertagande företaget. När det gäller
14:22-fusioner är moderbolaget samtidigt övertagande bolag och ägare till
det övertagna bolaget. I dessa fall är fusionsvederlag av naturliga skäl inte
aktuella eftersom det skulle innebära att moderbolaget som övertagande
bolag erlade vederlag till sig själv som ägare av det överlåtna bolaget.

Fusionsinstitutet har en viss likhet med likvidationsinstitutet. Nämligen den
att ett bolag i båda fallen skall upphör att existera. Syftena med instituten är
dock olika. När det gäller likvidation är syftet att bolagets verksamhet ska
upphöra helt. Vid fusion är å andra sidan avsikten att det överlåtande
bolagets verksamhet i sin helhet skall överföras till ett övertagande bolag,
varpå bolagen smälter samman. Moderbolaget övertar samtliga
dotterbolagets rättigheter och förpliktelser samt dess tillgångar och skulder
genom s.k. universalsuccession. Genom fusionen kommer moderbolagets
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indirekta ägande av dotterbolagets tillgångar och skulder (d.v.s. genom
innehavet av dotterbolagsaktierna) att ersättas av direkt ägande.1

Rent praktiskt inleds ett fusionsförfarande med att styrelserna i de berörda
bolagen upprättar en gemensam fusionsplan (ABL 14:22). Förutom formella
uppgifter, som bolagens namn, organisationsnummer och den planerade
tidpunkten för dotterbolagets upplösning, skall planen innehålla en
redogörelse över hur vissa rättsinnehavare skall behandlas. Enligt 22 § p. 3
skall innehavare av andra rättigheter än aktier skyddas mot att deras
rättigheter tunnas ut eller upphör till följd av fusionen. Stadgandet innebär
att innehavare av konvertibla skuldebrev, skuldebrev med optionsrätt till
nyteckning, vinstandelsbevis eller andra värdepapper med särskilda
rättigheter i dotterbolaget skall ges samma rättigheter i moderbolaget.
Rätterna skall proportionellt sett ha samma värde i dotterbolaget som de
hade i moderbolaget. Av fusionsplanen skall också framgå vilka arvoden
styrelse, VD och revisor skall ha. Styrelsen skall även redovisa rättsliga och
ekonomiska omständigheter av vikt för bedömningen om fusionens
lämplighet för bolagen.

Därefter skall fusionsplanens granskas av bolagens revisorer (14:23). I
granskningen, som skall utmynna i ett skriftligt yttrande, skall revisorerna
särskilt ange om fusionen medför någon fara för att moderbolagets
borgenärer inte skall få sina fordringar betalda.

I och med att dotterbolagets samtliga skulder övergår till moderbolaget
innebär en fusion från fordringsrättslig synpunkt ett otillåtet gäldenärsbyte2.
Det åligger därför moder- och dotterbolaget att skriftligen underrätta sina
kända borgenärer om att en fusionsplan ingåtts (14:26). Av underrättelsen
skall borgenärernas rätt att motsätta sig fusionsplanen framgå.

���� $EVRUEWLRQ�PHOODQ�DQGUD�ERODJ�lQ
PRGHUERODJ�RFK�KHOlJW�GRWWHUERODJ�������IXVLRQ�

Denna form av fusion som regleras i ABL 14:1 innebär, i likhet med 14:22-
fusioner, att det överlåtande företaget för över samtliga sina tillgångar och
skulder till det övertagande företaget. Skillnaden är att i detta fallet skall
fusionsvederlag utgå till det överlåtna företagets aktieägare. För tydlighets
skull skall sägas att vederlaget är betalningen för de överförda tillgångarna,
minskat med de överförda skulderna. Vederlaget kan bestå av aktier,
kontanter eller en kombination av dem båda. Genom anpassningen till
fusionsdirektivet kan en absorbtion numera omfatta mer än ett överlåtande
bolag.3 I och med att fusionsanmälan registrerats av PRV är det överlåtande
bolaget upplöst.

                                                
1 Löfgren, K., Haglund, L., s. 76-79.
2 Löfgren, K., Haglund, L., s. 81.
3 Löfgren, K., Haglund, L., s. 116-117.
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���� .RPELQDWLRQ�PHOODQ�DQGUD�ERODJ�lQ
PRGHUERODJ�RFK�KHOlJW�GRWWHUERODJ

Denna fusionsform, som regleras av ABL 14:1, innebär att två eller flera
överlåtande bolag förenas genom att de gemensamt bildar ett nytt
(övertagande) aktiebolag. Även här övertar det nya bolaget de överlåtandes
tillgångar och skulder genom universalsuccession. Fusionsvederlaget utgår i
form av aktier i det nya bolaget till de överlåtna bolagens ägare. Det innebär
alltså för aktieägarna att deras innehav av aktier i de överlåtande bolagen
ersatts av aktier i det övertagande bolaget. De överlåtande bolagen anses
nämligen, liksom vid absorbtion, upplösta när en anmälan om fusionen
blivit registrerad hos PRV.4

���� )|UIDUDQGHW�YLG������IXVLRQ

1 Såväl vid fusion genom kombination som absorbtion skall bolagens
styrelser upprätta en fusionsplan. Av planen skall bolagets namn, firma,
organisationsnummer och orten där styrelsen skall ha sitt säte framgå.
Därutöver skall fusionsvederlagets storlek, tidpunkten för dess betalande
samt planerade arvoden till styrelse, VD och revisor framgå. Styrelsen
skall även redogöra för omständigheter som kan vara av vikt vid
bedömningen av om en fusion är lämplig för bolagen (ABL 14:4-6).

2 Därefter vidtar revisorernas granskning av planen som skall utmynna i ett
skriftligt yttrande. Granskningen skall tjäna som vägledning för
aktieägarna när de skall bedöma fusionsvederlaget. När det gäller
absorbtion skall revisorerna särskilt yttra sig om huruvida fusionen
medför fara för ägarna i det övertagande bolaget (ABL 14:7).

3 Inom en månad från att planen blivit upprättad skall den ges in till PRV
för registrering (ABL 14:9).

4 Planen skall sedan underställas bolagsstämman i de överlåtande bolagen,
varvid det krävs beslut med kvalificerad majoritet för att den skall antas
(ABL 14:10-11).

5 När fusionsplanen blivit godkänd av bolagsstämman skall de överlåtande
bolagen underrätta sina kända borgenärer om den förestående fusionen
samt upplysa dem om deras rätt att motsätta sig den (ABL 14:13).

6 Därefter skall en ansökan om tillstånd att få verkställa fusionen ges in till
PRV. Detta skall göras inom en månad från det att fusionsplanen
godkänts av samtliga bolag eller senast två år från det att den ingivits till
PRV för registrering. Ansökan kan avslås om fusionen förbjudits eller för
närvarande prövas enligt bl.a. konkurrenslagen (ABL 14:14-15).

7 Om ansökan inte avslagits så långt utfärdar PRV en kallelse på okända
borgenärer i Post- och inrikes Tidningar. Bestrids fusionsansökan av
borgenärerna skall PRV överlämna ärendet till tingsrätten. Kan bolagen

                                                
4 Löfgren, K., Haglund, L., s. 118-119.
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inte erlägga full betalning eller ställa betryggande säkerhet avslås
ansökan. I annat fall medger PRV eller rätten tillstånd att verkställa
fusionen (ABL 14:16-18).

8 Slutligen registreras tillståndet att verkställa fusionen hos PRV varvid det
överlåtande bolaget blir upplöst (ABL 14:20) .5

 
Med förhoppningen att denna bolagsrättsliga utflykt gett läsaren en
uppfattning om vad som rent praktiskt händer vid en fusion övergår
framställningen till att behandla de skatterättsliga aspekterna därav.

                                                
5 Se vidare Riksskatteverket, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet
m.m. vid 1998 års taxering, s. 1398-1400.
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�� 6YHQVN�LQWHUQDWLRQHOO
IXVLRQVVNDWWHODJVWLIWQLQJ

I Sverige har fusionsdirektivet implementerats genom lagen (1994:1854) om
inkomstbeskattning vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
(IGOL). En internationell fusion skall enligt 3 § IGOL uppfylla samtliga av
följande villkor:
• Ett eller flera företags samtliga tillgångar och skulder övertas av ett

annat företag .
• Det överlåtande  företaget eller de överlåtande företagen upplöses utan

likvidation.
• Vederlag till andra andelsägare i det överlåtande företaget eller de

överlåtande företagen än det övertagande företaget skall utgå i form av
andelar i det övertagande företaget. Som vederlag får även lämnas
pengar. Kontant ersättning får dock inte överstiga 10 % av det nominella
värdet av de andelar som lämnas som vederlag.

Enligt 8 § IGOL skall en internationell fusion inte medföra att det
överlåtande företaget beskattas eller medges avdrag för förlust. Av 9 §
framgår att det övertagande bolaget inträder i det övertagandes ställe. Syftet
bakom reglerna är således att fusionen inte skall utlösa någon beskattning
hos det överlåtande företaget. Tanken är istället att man ger uppskov med
beskattningen genom att det övertagande företaget inträder i det
överlåtandes skattemässiga situation. Därmed har man uppnått skattemässig
kontinuitet mellan överlåtande och övertagande företag. Eftersom IGOL
enligt 1 § enbart gäller vid omstruktureringar där bolag från olika
medlemsstater är inblandade måste det även finnas skatteregler för
nationella omstruktureringar. Dessa återfinns bl a. i SIL 2 § 4 mom.
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�� 6YHQVN�QDWLRQHOO
IXVLRQVVNDWWHODJVWLIWQLQJ

���� ������IXVLRQHU

SIL 2 § 4 mom. innehåller inte någon skattemässig definition av fusion. I
stället hänvisar man till civilrättsliga regler. När det gäller fusioner som
regleras av ABL6 omfattar SIL 2 § 4 mom. endast det fallet att helägda
dotterbolag går upp i sitt moderbolag (14:22-fusioner). I dessa fall skall
fusionen i princip inte medföra några skattemässiga konsekvenser för de
deltagande företagen. Denna regel ger uttryck för vad som inom skatterätten
kallas för neutralitetsprincipen. Principen bygger på att skattebelastningen
för en koncern och dess delägare varken skall vara större eller mindre än om
verksamheten bedrivits i ett enda bolag7.

Eftersom moderbolaget genom fusionen endast ersätter ett indirekt ägande
av dotterbolaget med ett direkt skapas heller ingen ökad skatteförmåga.
Tanken är istället att det övertagande och det överlåtande företaget skall ses
som en skattskyldig (den s.k. enhets- eller kontinuitetsprincipen8) vilket i
korthet innebär att man bortser från att tillgångarna varit föremål för
överlåtelse. Det är kring denna princip som hela fusionskattelagstiftningen i
2 § 4 mom. SIL är uppbyggd. Av principen följer bl.a. att fusionen inte får
skapa större avskrivnings- och nedskrivningsunderlag hos moderbolaget än
vad som fanns i dotterbolaget (2-5 st.).Av 7 samt 9-10 st. framgår explicit
att när det gäller reavinster och -förluster skall skatten beräknas som om det
överlåtande och det övertagande företaget utgjort en skattskyldig. Det
innebär att även om moderbolaget tagit upp dotterbolagsaktierna till lägre
värde än dotterbolagets substansvärde uppkommer ingen skattepliktig
reavinst p.g.a. fusionen. Å andra sidan är en motsvarande fusionsförlust inte
heller avdragsgill. Av 11 st framgår uttryckligen att även om dotterbolaget
överlåts till underpris ( t. ex. till det skattemässiga restvärdet) skall detta inte
föranleda någon uttagsbeskattning.

���� �����IXVLRQHU

Vid andra typer av fusioner enligt ABL än 14:22-fusioner tillämpas inte
enhetsprincipen. Man återgår i stället till den skatterättsliga huvudprincipen
att varje bolag utgör ett eget skattesubjekt. Dessa fusionsformer har inte fått
                                                
6 I SIL 2 § 4 mom. regleras även fusioner enligt bl. a. lagen om ekonomiska föreningar,
bankaktiebolagslagen och sparbankslagen.
7 Se t.ex. Prop. 1953:28 s. 40.
8 Den passionerat kontinuitetsprinsipsintresserade läsaren hänvisas till Roger Persson
Östermans doktorsavhandling Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen
(1996).
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någon särskild skatterättslig reglering utan de allmänna skattereglerna får
tillämpas. Vid en fusion överför ett företag samtliga sina tillgångar och
skulder till ett annat företag. Därmed har en överföring från en förvärvskälla
till en annan skett. Det fusionsvederlag som det överlåtande företaget
erhållit sedan det överlåtit sina tillgångar och skulder skall därför
intäktsföras9. Om vederlaget uppgår till marknadsvärdet på den överförda
verksamheten kommer eventuella dolda reserver att upplösas och därmed tas
upp till beskattning. Om vederlaget istället sätts under marknadsvärdet
kommer mellanskillnaden normalt10 att uttagsbeskattas enligt 22 § 1 anv.p. 4
st KL.

Att ett företag upplösts genom fusion jämställs enligt 24 § 2 mom. 1 st. SIL
med en att aktierna avyttrats. Därmed blir också de allmänna
realisationsvinstreglerna tillämpliga. Om fusionsvederlaget överstiger
omkostnadsbeloppet uppstår en skattepliktig realisationsvinst för
aktieägarna. Om vederlaget däremot understiger omkostnadsbeloppet
uppstår en avdragsgill realisationsförlust.11 Bl.a. de här redovisade relativt
oförmånliga skattereglerna har inneburit att denna fusionsform praktiskt
taget aldrig används.

                                                
9 Löfgren, K., Haglund, L., s. 127.
Wiman, B., s.151.
10 D.v.s. om det inte finns några ”särskilda skäl” mot uttagsbeskattning.
11 Se vidare Wiman, B., s. 149 f.f.
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�� .RUW�RP�(*�UlWWHQ��

���� 'LUHNWLY

Ett direktiv riktar sig till en eller flera medlemsstaterna och är bindande med
avseende på det resultat som skall uppnås. Medlemsländerna avgör själva på
vilket sätt direktivet skall implementeras i den nationell rättsordningen, men
det måste göras inom den utsatta tidsramen. Direktiv är lämpliga att använda
när syftet att minska skillnaderna mellan medlemsstaternas rättssystem.
Medlemsstaterna ges här möjlighet att genomföra direktivets målsättning på
ett sätt som passar in i deras respektive rättssystem. Om målet däremot är att
uppnå fullständig unifiering av de nationella reglerna är förordningar ett
lämpligare val, eftersom de enligt artikel 189 i EG-fördraget är bindande i
alla delar och direkt tillämpliga i alla medlemsstater.

Ett direktiv tillkommer genom att ett förslag initieras av EG-kommissionen.
Sedan granskas förslaget av parlamentet som ger sina synpunkter på det.
Slutligen antas direktivet formellt av ministerrådet som är det beslutande
organet. För att ett direktiv skall kunna antas på skatteområdet krävs
enhällighet mellan medlemsländerna. Detta till skillnad från de flesta andra
områdena som endast kräver majoritetsbeslut. Hittills har bara två direktiv
antagits på den direkta beskattningens område, nämligen moder-
dotterbolagsdirektivet och fusionsdirektivet.

���� (*�UlWWHQV�I|UHWUlGH

EG-rätten utgör en integrerad del av medlemsstaternas nationella
rättsordning. EG-domstolen slog tidigt i sin praxis13 fast att
gemenskapsrätten har företräde framför den nationella rätten. Det innebär att
svenska domstolar och myndigheter måste tillämpa EG-rätten i stället för
den nationella rätten vid en eventuell regelkonflikt. För att principen om
EG-rättens företräde ska kunna tillämpas av en nationell domstol i ett
konkret fall krävs dock att den aktuella EG-regeln har direkt effekt.

���� 'LUHNW�HIIHNW

Direkt effekt innebär att enskilda har en ensidig rätt att åberopa en EG-regel
inför nationell domstol eller myndighet, även om regeln inte blivit införd i
den nationella rätten. En enskild har således rätt att stödja sig direkt på
texten i ett direktiv om direktivet inte har blivit korrekt implementerat i den

                                                
12Avsnittet bygger på: Tivéus, Ulf (red). Internationella skattehandboken 3 uppl. 1997, s.
282-284 samt Ståhl, Kristina, Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996) s.62-68.
13 Se t.ex. Mål 6/64 (Costa/ENEL) 1964 ECR 614.
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nationella rätten. Den enskilde kan likaså stödja sig direkt på EG-fördraget.
Att den direkta effekten är ensidig till förmån för den enskilde innebär bl. a.
att en stat inte kan underlåta att tillämpa nationella regler som är
förmånligare än direktivets, t.ex. på grund av felaktig implementering,
genom att åberopa direktivets direkta effekt. I fallet Van Gend & Loos14 slog
EG-domstolen fast att en regel skall vara klar, ovillkorlig och precis för att
ha direkt effekt. Fusionsdirektivet anses allmänt uppfylla de villkoren.
Domstolen har även i några fall slagit fast att nationella domstolar och
myndigheter är skyldiga att tolka nationell rätt i ljuset av EG-rätten.15 Det
innebär att även om ett medlemsland underlåtit att implementera ett direktiv,
och även om direktivet inte har direkt effekt, är nationella domstolar
skyldiga att ta hänsyn till direktivet vid tolkningen av den nationella rätten.

���� 6NDGHVWnQG

Om nationella regler är oförenliga med EG-rätten kan enskilda i vissa fall
kräva skadestånd. För att en sådan rätt skall föreligga krävs bl.a. att den
rättsregel som överträtts har till syfte att ge enskilda rättigheter, att
överträdelsen är klar och att det finns ett direkt orsakssamband mellan
överträdelsen och den enskildes skada. Det innebär att om ett medlemsland
inte implementerat ett direktiv, eller implementerat det felaktigt, kan en
enskild enligt EG-domstolens praxis16 erhålla skadestånd om villkoren
härför är uppfyllda. Även om den enskilde stöder sig på ett direktiv som inte
har direkt effekt kan denne få sin rätt tillvaratagen enligt den så kallade
Francovich-principen17, vilket innebär att den enskilde kan yrka skadestånd
från staten för att den inte implementerat ett direktiv.

                                                
14 Mål 26/62, 1963 ECR 1.
15 Se t.ex. Mål 14/83 (Von Colson) 1984 ECR 1891.
16 Brasserie du Pècheur, avgjort den 5 mars 1996 (C48/93)
17 Jfr. EG-domstolens domar den 19 november 1991 (C-6/90 och C-9/90).
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�� %DNJUXQGHQ�WLOO�IXVLRQVODJHQ

I Sverige har vi sedan 1995 två regelkomplex för den skatterättsliga
regleringen av fusioner. Då implementerades EG:s fusionsdirektiv genom
IGOL. Därutöver har vi regleringen av nationella fusioner i bl.a. 2 § 4 mom.
SIL. Den grundläggande tanken bakom båda regelverken är att
skattelagstiftningen inte skall hindra att affärsmässigt betingade fusioner
genomförs. Fusionen skall inte utlösa beskattning hos det överlåtande
företaget. I stället skall det medges uppskov med beskattningen genom att
det övertagande företaget tillåts inträda i det överlåtnas skattemässiga
situation. Skattemässig kontinuitet skall därmed råda mellan det överlåtande
och det övertagande företaget. Företagsskatteutredningen föreslår i sitt
slutbetänkande att IGOL och 2 § 4 mom. SIL skall upphävas och att därmed
såväl nationella, inomgemenskapliga18 som internationella fusioner skall få
en gemensam reglering i fusionslagen19. Det innebär alltså att fusionslagen
förutom att vara en implementering av fusionsdirektivet också skall reglera
de fusioner som inte omfattas av direktivet. Denna lagstiftningsteknik
kommer sannolikt att få till följd att även förhållanden som ligger utanför
fusionsdirektivets tillämpningsområde (t.ex. vid rent nationella fusioner
mellan svenska bolag) kommer att påverkas av dess innehåll och EG-
domstolens praxis. Detta följer bl.a. av EG-domstolens svar på den första
frågan i Leur-Bloem-målet20.

���� /HXU�%ORHP�PnOHW��I|UVWD�IUnJDQ��

Leur-Bloem som var ensam ägare och företagsledare i två nederländska
bolag hade för avsikt att förvärva ett holdingbolag, dit aktierna i de båda
bolagen skulle överföras genom ett aktiebyte. Syftet med transaktionen var
att möjliggöra kvittning mellan bolagen. Hon ansökte hos de nederländska
myndigheterna att den planerade transaktionen skulle ses som en ”fusion
genom utbyte av aktier eller andelar” enligt nederländsk lag, vilket skulle
befria henne från en eventuell reavinstskatt p.g.a. aktieöverlåtelsen. Den
nederländska myndigheten avslog ansökan med motiveringen att den
planerade transaktionen inte syftade till att varaktigt samla bolagens
verksamhet i en större enhet, vilket krävdes enligt den nederländska lagen.
Detta villkor som hade uppställts vid den nederländska implementeringen av
fusionsdirektivet fanns inte med i direktivet.

Vad som gör fallet intressant för vårt vidkommande är att nederländsk rätt,
liksom förslaget till svensk fusionslag, inte gör någon åtskillnad mellan rent

                                                
18 Med uttrycket avser jag förfaranden där rättssubjekt från minst två olika EU-
medlemsländer är inblandade, men där subjekt från länder utanför EU inte deltar.
19 SOU 1998:1 s. 217.
20 Mål 28/95, EG-domstolens dom 17 juli 1997.
21 Målets andra fråga kommer att behandlas i avsnitt 8.2.1.2.
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nationella fusioner och fusioner som omfattar bolag med säten i olika
medlemsstater.

Den första frågan som ställdes till EG-domstolen var om denna
överhuvudtaget var behörig att meddela förhandsavgörande när situationen i
fråga inte direkt regleras av gemenskapsrätten, men då den nationelle
lagstiftaren vid implementeringen har beslutat att rent interna transaktioner
skall behandlas på samma sätt som de som omfattas av direktivet. EG-
domstolen besvarade frågan jakande eftersom det föreligger ett bestämt
gemenskapsrättsligt intresse av att de bestämmelser eller begrepp som har
hämtats från gemenskapsrätten blir tolkade på ett enhetligt sätt. Domstolen
ansåg sig således med stöd av artikel 177 behörig att tolka gemenskapsrätten
även när situationen i fråga inte direkt reglerades av denna rätt, men då den
nationelle lagstiftaren vid införlivandet av direktivet beslutat att rent interna
situationer skall behandlas på samma sätt som de situationer som regleras i
direktivet, varför den interna rätten anpassats till gemenskapsrätten.
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�� (*�V�IXVLRQVGLUHNWLY

Den 23 juli 1990 antog Europeiska gemenskapernas råd det så kallade
fusionsdirektivet (90/434/EEG). Av direktivets preambel framgår att dess
syfte är att avlägsna skatterättsliga hinder för bl. a. fusioner mellan företag i
olika medlemsländer och därigenom säkerställa en effektivt fungerande inre
marknad. Man inser att fusioner mellan företag i olika medlemsländer är
nödvändiga för att den inre marknaden skall fungera lika effektivt som den
rent nationella. Därför anser man det nödvändigt att skatter som inte är
neutrala i förhållande till om fusionen är nationell eller inomgemenskaplig
avskaffas. Men man nöjer sig inte med detta. Man fruktar nämligen att
olikheter i medlemsländernas skattesystem kan skapa störningar. Därför bör
fusioner överhuvudtaget inte beskattas, med reservation för att det
överlåtande företagets medlemsstats berättigade finansiella intressen skall
tillvaratas. Detta uppnår man enligt direktivet genom att tillgångar och
skulder som förts över till ett företag i annan medlemsstat måste knytas till
ett fast driftställe som det övertagande bolaget skall anses ha i det
överlåtande företagets medlemsland. Därmed kommer reavinsten att
beskattas i den stat där det fasta driftstället är beläget när tillgångarna
avyttras, d.v.s. i det överlåtande företagets hemviststat. Detta innebär alltså
att en gränsöverskridande fusion inte kommer att förändra skatteunderlaget i
det överlåtande företagets hemviststat.

Haken är bara den att fusionsdirektivet endast reglerar de skatterättsliga
förutsättningarna för inomgemenskapliga fusioner. Civilrättsliga
förutsättningar saknas fortfarande. EU-kommissionen lade 1985 fram ett
förslag till ett tionde bolagsdirektiv om internationella fusioner mellan
företag i olika medlemsländer (O.J. 85/C 23/11) Men förslaget har inte
antagits. Så trots att internationella fusioner inte går att genomföra förpliktas
medlemsstaterna att införa skatterättsliga förutsättningar härför.
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�� -lPI|UHOVH�PHOODQ�IXVLRQVODJ
RFK�IXVLRQVGLUHNWLY

I detta kapitel skall en jämförelse mellan förslaget till fusionslag och EG:s
fusionsdirektiv göras. Dispositionen kommer i stort sett att följa
fusionslagens. Dock kommer endast lagstiftning som är relevant för fusioner
att behandlas. Bestämmelsen i direktivets artikel 8 som behandlar
beskattningen av andelsägare har ingen motsvarighet i förslaget till
fusionslag. Dessa bestämmelser återfinns i stället i förslaget till lag om
uppskov med beskattning vid andelsbyten, vilket gör att de faller utanför
ramen för detta arbete.

Den som önskar en utförligare kommentar till fusionsdirektivet hänvisas till
ett lösbladssystem från International Bureau of Fiscal Documentation,
benämnd EC Corporate Tax Law (ECCTL).

���� 'HILQLWLRQ�DY�IXVLRQ

Fusion definieras i direktivets DUWLNHO���D�RFK�L�IXVLRQVODJHQ����. Vid en
fusion upplöses ett eller flera aktiebolag utan att likvideras. Samtliga dess
tillgångar och skulder övertas av ett annat bolag. Det finns två former av
fusion, absorbtion och kombination. Artikelns första strecksats reglerar
absorbtion. Vilket innebär att ett befintligt företag övertar hela det
överlåtande företagets inkråm. Eller annorlunda uttryckt: Samtliga dess
tillgångar och förpliktelser. En fusion kan således betraktas som en
universalsuccession där det övertagande företaget inträder i det överlåtandes
ställe.

Den DQGUD�VWUHFNVDWVHQ reglerar kombination som innebär att två eller flera
företag bildar ett nytt företag till vilket de överför sina tillgångar och
förpliktelser. I båda fallen skall det överlåtande bolaget eller dess
andelsägare erhålla fusionsvederlag i form av nyemitterade aktier eller
andelar i det övertagande företaget. Enligt direktivet skall också en kontant
delbetalning som inte överstiger 10 % av aktiernas nominella värde
accepteras. Detta villkor finns inte uppställt i fusionslagen, utan i 1 § i
förslaget till lag om uppskov med beskattning vid andelsbyten, vilken enligt
utredningen s. 233 skall tillämpas i dessa fall.

I WUHGMH�VWUHFNVDWVHQ regleras ett specialfall av absorbtion. Nämligen det
fallet att ett helägt dotterbolag uppgår i sitt moderbolag. Normalt utgår alltså
fusionsvederlag från det övertagande företaget till ägarna av det överlåtna
företaget. Men eftersom moderbolaget i detta fall är ägaren till det överlåtna
företaget kan det här inte bli frågan om fusionsvederlag. Enligt direktivet



18

måste dotterbolaget vara helägt för att en fusion skall kunna genomföras.
Detta överensstämmer också med kravet i ABL 14:22.

���� 'HILQLWLRQ�DY�I|UHWDJ

Företag definieras i direktivets�DUWLNHO���RFK�L�IXVLRQVODJHQV����� I stora drag
skall bolaget enligt artikelns led a ha bildats i en medlemsstat och enligt led
c vara skattskyldigt i en medlemsstat. I fusionslagen definieras företag
genom en direkt hänvisning till direktivets led a och c. Led a hänvisar i sin
tur till en lista av godkända företagsformer medan led c hänvisar till en lista
över godkända skatter.

I �DUWLNHO���OHG�E ges anvisningar om hur man skall avgöra om ett företag är
hemmahörande i en viss medlemsstat. Motsvarande reglering finns i
IXVLRQVODJHQV����� Enligt såväl direktivet som fusionslagen skall ett företag
anses vara hemmahörande i den stat det tillhör enligt denna stats interna
skattelagstiftning. Samtidigt som det inte enligt dubbelbeskattningsavtal
skall anses ha hemvist i annan stat. Vad svenska förhållanden beträffar så
gäller enligt SIL 6 § 1 mom. b att svenska aktiebolag, ekonomiska
föreningar m. fl. juridiska personer är oinskränkt skattskyldiga här. Enligt
svensk rätt anses ett företag svenskt om det bildats enligt svensk lag eller
registrerats hos svensk myndighet. Det spelar därmed ingen roll om
ledningen och/eller samtliga delägare finns utomlands.

Fusionslagen är, som nämnts i avsnitt 6, inte enbart avsedd att vara en
implementering av fusionsdirektivet. Det innebär att den inte bara skall
reglera fusioner där företag från mer än ett EU-medlemsland är inblandade.
Fusionslagen är i stället avsedd att generellt reglera såväl nationella,
internationella som inomgemenskapliga fusioner. Därför ges i ����S�� också
anvisningar för vilka utomgemenskapliga företag som kan komma i fråga
vid en fusion med svenskt företag.

������ 8WOlQGVND�VNDGHI|UVlNULQJVI|UHWDJ

Så långt tycks det inte finnas några oförenligheter mellan direktiv och
fusionslag när det gäller definitionen av företag. Problemet dyker upp i ���
VLVWD�PHQLQJHQ där utländska skadeförsäkringsbolag undantas från lagens
tillämpningsområde. Något motsvarande undantag görs inte i direktivet.
Anledningen till att man i fusionslagen vill undanta dessa företag är att de
enligt SIL 2 § 6 mom. 12 st. schablonbeskattas för två procent av
premieinkomsterna från försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige. Detta
skulle medföra att övervärden i tillgångar som övergår till ett sådant företag
aldrig skulle komma fram till beskattning. I propositionen s. Xxx föreslås
därför att man inte skall medge uppskov med beskattningen när ett företag
går upp i ett utländskt skadeförsäkringsbolag.
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Frågan är om undantaget kan accepteras med hänvisning till direktivets
DUWLNHO����om skatteflykt? Artikeln kommer att behandlas utförligare i
avsnitt 8.10. Tills vidare kan vi nöja oss med att den huvudsakligen riktar in
sig på fusioner som kan antas ha skatteundandragande som huvudsyfte. I
sådana fall tillåts medlemsstaten avstå från att tillämpa direktivets 2-4
kapitel. Det finns ingenting i artikeln som tyder på att frågan om huruvida
huvudsyftet med en fusion är skatteflykt kan avgöras på förhand genom att
peka ut vissa företagsformer. Även regeringen verkar dela denna uppfattning
eftersom den inte motiverar undantaget med skatteflyktsskäl, utan med att
kontinuiteten i beskattningen annars inte kan upprätthållas22 EU-direktiv
åtföljs som bekant inte av några förarbeten. I stället får man undersöka om
undantaget kan antas överensstämma med fusionsdirektivets och EG-
fördragets syfte, samt om man kan få någon vägledning av EG-domstolens
domar.

�������� 'LUHNWLYHWV�V\IWH�YDG�JlOOHU�XQGDQWDJDQGH�DY�YLVVD
I|UHWDJVNDWHJRULHU

Vad gäller direktivets syfte är, som framgått ovan, avsikten att ekonomiskt
välmotiverade omstruktureringar inte skall försvåras av skatteskäl.
Skattereglerna skall inte heller leda till att konkurrensen snedvrids så att
vissa företagsformer eller företag i vissa länder gynnas på bekostnad av
andra. Den teknik man använt i direktivet innebär i princip att den
obeskattade värdereserv som genom fusion förs över till ett annat företag
inte beskattas vid fusionstillfället. Å andra sidan är inte direktivets avsikt att
fusionen skall leda till definitiv skattefrihet. Inte heller att det land i vilket
värdereserven byggts upp skall gå miste om sitt skatteunderlag. Dessa delvis
motstridiga ändamål har man i direktivet löst enligt kontinuitetsprincipen.
Om övriga förutsättningar är uppfyllda får fusioner ske utan omedelbara
skattekonsekvenser om det föreligger kontinuitet mellan överlåtande och
övertagande bolag.23

�������� /HXU�%ORHP�PnOHW��DQGUD�IUnJDQ��

Vid implementeringen av fusionsdirektivet hade den nederländske
lagstiftaren infört villkor för skattefrihet som inte fanns i direktivet.
Villkoret, att bolagens verksamheterna varaktigt skulle samlas i en enhet,
hade införts med hänvisning till direktivets artikel 11. Genom införandet av
villkoret ville man undvika att skattefördelar skulle ges för transaktioner
som har skatteflykt eller skatteundandragande som huvudsyfte. Den andra
frågan som ställdes till domstolen gällde i huvudsak vilka godtagbara
kriterier lagstiftare och myndigheter kan ställa upp för att medge
skattefrihet. Domstolen erinrade inledningsvis om att direktivet skall

                                                
22 Lagrådsremissen s. 206.
23 Wiman, B. Något om EG:s fusionsdirektiv, SN 1992 s. 519
Tivéus, Ulf (red.) Internationella skattehandboken 3 uppl. 1997 s. 286.
24 Se även avsnitt 6.1.
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tillämpas utan åtskillnad på alla fusioner, oavsett om avsikten är finansiell,
ekonomisk eller rent skattemässig. Det är därför inte nödvändigt att det
förvärvande bolaget själv bedriver verksamhet eller att verksamheterna i de
fusionerade bolagen varaktigt samlas i en enhet.

I artikel 11 ges medlemsstaterna möjlighet att underlåta att tillämpa
direktivets bestämmelser om transaktionerna har skatteundandragande som
huvudsyfte. Därvid kan medlemsländerna föreskriva att om transaktionen
görs av icke kommersiella skäl är det en presumtion för
skatteundandragande. Domstolen poängterar dock att de nationella
myndigheterna vid en prövning inte får nöja sig med att tillämpa allmänt
fastställda kriterier, utan de skall i varje enskilt fall vidta en övergripande
prövning som skall kunna bli föremål för domstolskontroll. En sådan
prövning kan, enligt domstolen, mycket väl innefatta de kriterier den
nederländska myndigheterna ställt upp. Men att införa bestämmelser av
allmän räckvidd genom vilka vissa transaktioner automatiskt undantas från
skattefördelar, skulle gå utöver vad som är nödvändigt för att undvika
skatteflykt och skulle därmed skada direktivets syfte.

�������� (*�UlWWHQV�GLVNULPLQHULQJVI|UEXG

Den grundläggande bestämmelsen mot diskriminering p.g.a. nationalitet
finns i EG-fördragets artikel 6. Fördraget innehåller därutöver särskilda
artiklar om fri rörlighet och etablering som förbjuder diskriminering.25 Om
någon av dessa speciella artiklar är tillämplig skall den användas i stället för
den allmänna artikel 6. Bestämmelserna är kategoriskt utformade och
omfattar i princip all form av negativ särbehandling p.g.a. nationalitet. EG-
fördraget innehåller emellertid även bestämmelser som kan rättfärdiga
negativ särbehandling när det är motiverat av hänsyn till allmän ordning,
hälsa och säkerhet.26 1986 Slog EG-domstolen i avoir fiscal-målet 27 fast att
också diskriminerande inkomstsskattebestämmelser omfattas av fördragets
diskrimineringsförbud. Ett argument som staterna ofta använder för att
rättfärdiga negativ särbehandling, är att skattesubjektet i fråga åtnjuter andra
skattefördelar som kompenserar diskrimineringen.28 Argumentet har dock
inte godtagits av domstolen. I stället för att beakta den totala
skattesituationen har domstolen valt att pröva den aktuella
skattebestämmelsen isolerat. En grund för negativ särbehandlig som godtogs
av domstolen i det betydelsefulla Bachman-målet29 var skattesystemets
koherens. Målet gällde huruvida den belgiske statens vägran att medge
avdrag för premiebetalningar till försäkringsbolag i andra medlemsstater
kunde anses som diskriminerande. Domstolen fann att så var fallet men att
avdragsförbudet kunde rättfärdigas med hänvisning till det belgiska

                                                
25 Artiklarna 48, 52, 59 och 73c EG-fördraget.
26 Artiklarna 48, 56 och 66 EG-fördraget.
27 Mål 270/83 (Avoir fiscal) 1986 ECR 273.
28 Se t.ex. Avoir fiscal-målet och mål 175/88 (Biehl) 1990 ECR I-1779.
29 Mål 204/90 (Bachman) 1992 ECR I-249.
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skattesystemets koherens. Koherensen bestod enligt domstolen i att vid
avdragsrätt för försäkringspremier förelåg skattskyldighet för utfallande
belopp. Medan om avdrag inte medgavs det utfallande beloppet var
skattefritt.30

�������� 6OXWVDWV��XWOlQGVND�VNDGHI|UVlNULQJVERODJ

Som vi sett avvisar EG-domstolen entydigt möjligheten att genom allmänna
bestämmelser undanta vissa transaktioner från direktivets skattefördelar.
Domstolen gjorde prövningen med hänvisningen till bl.a. skatteflyktsregeln i
artikel 11, vilken den svenska regeringen uttryckligen inte stöder sig på.
Men när det gällde de frågor som refererats i avsnitt 8.2.1.2 begärde den
nederländska domstolen inte ett förhandsbesked om artikel 11 utan om
artikel två. EG-domstolen tog ex officio in artikel 11 i bedömningen för att
kunna lämna ett fullständigt svar. Det faktum att fusionsdirektivet är
uppbyggt kring just kontinuitetsprincipen talar å andra sidan för att det
svenska undantaget skulle vara godtagbart. När det gäller
diskrimineringsförbudet ligger det nära till hands att anta att den svenska
staten skulle åberopa det faktum (om det nu är ett faktum) att de utländska
skadeförsäkringsbolagen åtnjuter skattefördelar som argument för
särbehandlingen. Men som vi sett har EG-domstolen hittills inte gjort någon
sådan helhetsbedömning. Sammantaget leder detta till slutsatsen att det
måste vara mycket tveksamt om EG-domstolen vid en prövning skulle godta
det svenska undantaget.

���� 9LOONRU�I|U�XSSVNRY

Villkoren för att uppskov med beskattning av fusionsvinst skall medges
återfinns i direktivets DUWLNHO���VDPW�L�IXVLRQVODJHQV��������. Enligt artikeln
skall en fusionsvinst som uppkommer p.g.a. av att marknadsvärdet på de
överlåtna tillgångarna och skulderna överstiger det skattemässiga restvärdet
inte beskattas. Villkoret är dock, enligt DQGUD�VWUHFNVDWVHQ, att de övertagna
tillgångarna och skulderna knyts till ett fast driftställe som är beläget i det
överlåtande företagets hemland. Därmed uppnår man syftet med en av
direktivets bärande tankar, nämligen att beskattningsunderlaget för den stat i
vilken det överlåtande bolaget är hemmahörande skall skyddas.

Det märkliga är att fusionslagen inte ställer motsvarande villkor om att den
övertagna verksamheten skall knytas till ett fast driftställe i överlåtarstaten� I
������S. sägs att det överlåtande företaget omedelbart före fusionen skall ha
varit skattskyldigt för inkomst. Att man inte använder uttrycket skattskyldigt
KlU eller skattskyldigt L�6YHULJH är förståeligt. Förutsättningen för att svenskt
beskattningsanspråk överhuvud taget ska aktualiseras vid en fusion är att det
överlåtande företaget varit skattskyldigt i Sverige. ������S. föreslås lyda:

                                                
30 Se vidare t.ex. Bergström, Sture; SN 1998 s 481 samt Ståhl, Kristina; Aktiebeskattning
och fria kapitalrörelser 1996 s. 186-198.
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”Det övertagande företaget skall omedelbart efter fusionen eller fissionen
vara skattskyldigt för inkomst av sådan verksamhet som det överlåtande
företaget beskattats för. Inkomsten får inte helt eller delvis vara undantagen
från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av
dubbelbeskattning.” Det räcker alltså enligt lagtexten att det övertagande
företaget är skattskyldigt. Det behöver således inte bli skattskyldigt KlU�
Innebörden måste bli att ett svenskt överlåtande bolag upphör att vara
föremål för svensk beskattning under den enda förutsättningen att ett
övertagande utländskt bolag blir skattskyldigt QnJRQVWDQV för den övertagna
verksamheten.�Att lagförslagets författare inte haft för avsikt att uppge
svenskt skatteanspråk är uppenbart. Det framgår nämligen både av
företagsskatteutredningens slutbetänkande och lagrådets remissyttrande att
”ett villkor för kontinuitet enligt de enhetliga reglerna bör vara att det
övertagande företaget blir skattskyldigt KlU�(min kurs.) för inkomst av sådan
verksamhet som det överlåtande företaget beskattats för och att inkomsten
inte blir undantagen från beskattning på grund av
dubbelbeskattningsavtal.”31

Noteras kan också att det även i IGOL enligt 10 § krävs att tillgångar som
överförts från ett bolag i Sverige till ett bolag i annat EU-land knyts till ett
fast driftställe i Sverige. I annat fall medges inte uppskov med beskattningen
enligt 8-9 §§. Min uppfattning är att man i klarhetens intresse bör använda
en formulering där det i likhet med direktivet och IGOL klart framgår att ett
villkor för uppskov är att de överlåtna tillgångarna knyts till ett fast
driftställe i det överlåtande företagets hemstat.

Vad gäller villkoret att vinsten inte får undantas från beskattning p.g.a.
dubbelbeskattningsavtal gäller regelmässigt att beskattningsrätten knyts till
förekomsten av ett fast driftsställe. Enligt artikel 7 OECD:s modellavtal kan
en avtalsslutande stat beskatta inkomsten för ett företag i den andra
avtalsslutande staten endast om företaget bedriver sin rörelse från ett fast
driftställe i den förstnämnda staten. Begreppet fast driftställe definieras i
modellavtalets artikel 5. Den svenska definitionen, som anpassats till
modellavtalets, återfinns i 53 § anv.p. 3 KL. Enligt stadgandet avses med
fast driftställe för näringsverksamhet en stadigvarande plats för
affärsverksamheten, från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs. I 2-3
st. ges bl.a. filial, kontor och fabrik som exempel på vad som innefattas i
uttrycket. Av 4 st. framgår att ett fast driftställe däremot inte anses föreligga
enbart av det skälet att någon bedriver affärsverksamhet här genom
förmedling av en oberoende representant.

������ 5lNHQVNDSVnUHWV�OlQJG

Av fusionslagens ����S�� framgår att den överlåtna verksamhetens
beskattningsår inte får bli längre än 18 månader. I ���� ges
                                                
31 SOU 1998:1 s. 227 och lagrådsremissen s. 206.
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skattemyndigheten emellertid möjlighet att göra undantag om särskilda skäl
föreligger. Fusionsdirektivet innehåller ingen motsvarande reglering om
räkenskapsårets längd. Det innebär naturligtvis inte att 9 § p. 3 därmed
nödvändigtvis strider mot direktivet. Det innebär bara att en fusion kan
medföra vissa konsekvenser för räkenskapsårets längd som man anser
lämpligt att reglera här. För övrigt återfinns bestämmelserna om
räkenskapsårets längd i bokföringslagens 12 §. Enligt stadgandet skall ett
räkenskapsår omfatta tolv månader och utgöras av ett kalenderår. Aktiebolag
m.fl. juridiska personer får dock tillämpa brutet räkenskapsår som omfattar
tiden 1 maj - 30 april, 1 juli - 30 juni eller 1 september - 31 augusti. När
bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om, får
räkenskapsåret avse kortare eller längre tid än 12 månader, dock högst 18
månader (12 § 3 st. BFL). Så långt överensstämmer således BFL:s generella
regel med fusionslagens. Anledningen till att man ändå valt att ha en
särskild reglering i fusionslagen får ses mot bakgrund av 12 § fusionslagen,
som kommenteras i avsnitt 8.4, nämligen att det övertagande företaget skall
anses ha bedrivit det överlåtande företagets verksamhet under hela
beskattningsåret. Detta får till följd att räkenskapsåret kommer att sträcka
sig från ingången av det överlåtna företagets räkenskapsår till utgången av
det övertagande företagets räkenskapsår. Räkenskapsåret skulle därmed
kunna komma att överstiga 18 månader. Ett exempel får belysa32. Låt oss
anta att det överlåtande företagets räkenskapsår är kalenderår och det
övertagande företagets är 1 september - 31 augusti samt att fusionen
genomförs 1 november. Den överlåtna verksamhetens räkenskapsår kommer
då att omfatta tiden från den 1 januari till den 31 augusti påföljande år, d.v.s.
20 månader. Om det övertagande företaget väljer att lägga om
räkenskapsåret till kalenderår kommer det att omfatta 24 månader. För att
inte på så vis skapa möjligheter till oönskade skattekrediter föreslår
företagsskatteutredningen att räkenskapsåret i normalfallet maximeras till 18
månader. Den praktiska konsekvensen av detta blir att företagen antingen
måste anpassa fusionstidpunkten eller förkorta det övertagande företagets
räkenskapsår så att 18 månadersgränsen inte överskrids. Om det föreligger
särskilda skäl skall skattemyndigheten enligt 11 § medge undantag. Sådant
medgivande bör enligt utredningen lämnas om det av affärsmässiga skäl
framstår som olämpligt att arrangera fusionen så att 18 månaders-villkoret
uppfylls.

������ %RVWDGV��RFK�LQYHVWPHQERODJ

I IXVLRQVODJHQV����� görs ytterligare undantag från huvudregeln att en fusion
inte skall utlösa någon beskattning hos det överlåtande företaget. Om det
överlåtande företaget nämligen är ett bostadsaktiebolag, bostadsförening
eller investmentbolag skall uppskov med beskattningen enligt stadgandet
bara ges om det övertagande företaget tillhör samma företagskategori.

                                                
32 Exemplet är lånat från SOU 1998:1 s. 228.
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Anledningen till att man vill undanta dessa företag är, liksom när det gäller
utländska skadeförsäkringsbolag, att de schablonbeskattas.

En bostadsförenings eller ett bostadsaktiebolags verksamhet skall
huvudsakligen vara inriktat på att bereda medlemmarna eller delägarna
bostäder i fastigheter som ägs av företaget. Inkomsterna från dessa
fastigheter beskattas enl. 2 § 7 mom. 2 st. SIL schablonmässigt till tre
procent av fastighetens taxeringsvärde.

Ett investmentföretag är ett aktiebolag eller ekonomisk förening som
uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper åt ett stort
antal delägare (2 § 10 mom. 2 st. SIL). Investmentföretag beskattas inte för
realisationsvinster eller -förluster av värdepappershandeln (2 § 10 mom.1 st.
p. 1). Som intäkt tas i stället enl. p. 2 upp två procent av värdet på
värdepappersinnehavet vid årets ingång. Eftersom aktievinsterna i ett
investmentbolag inte blir beskattade skulle det kunna bli förmånligt att föra
över aktier till underpris från t.ex. ett dotterbolag.

���� ,QQHE|UGHQ�DY�XSSVNRY

Enligt IXVLRQVODJHQV����� skall ett överlåtande företag som varit
skattskyldigt i Sverige inte bli beskattat för det räkenskapsår som avslutas
med fusionen. Paragrafen ansluter till DUWLNHO���SXQNW�� i direktivet.

Företagsskatteutredningen övervägde två alternativa sätt att meddela
uppskov33. Enligt det första alternativet skulle det överlåtande företaget själv
beskattas för det beskattningsår som avslutas med fusionen.
Beskattningsunderlaget skulle enligt detta alternativ beräknas med ledning
av ett bokslut som upprättats omedelbart innan företaget upplösts. De
utgående posterna i det överlåtande företaget blir ingående poster i det
övertagande. Beträffande inventarier skulle anskaffningstidpunkter,
anskaffningskostnader och värdeminskningsavdrag överföras. Därmed
skulle det övertagande företaget ha inträtt i det överlåtandes ställe och
uppskov med beskattningen ha åstadkommits. Nackdelen med detta
alternativ är främst att det förutsätter att ett bokslut upprättas omedelbart
innan företaget upplöses. Problemet är att företaget inte kan förutse, eller ha
någon kontroll över, när denna tidpunkt skall inträffa. Som framgått av
avsnitt 2.4 p.8 är företaget nämligen upplöst när tillståndet att verkställa
fusionen registrerats av PRV.

Utredningen, liksom regeringen, förordar i stället ett alternativ som innebär
att det överlåtande företaget inte blir beskattat för det beskattningsår som
avslutas med fusionen. Det övertagande företaget skall i stället anses ha
bedrivit den överlåtna verksamheten under hela beskattningsåret. Därmed
inträder det övertagna företaget helt i det överlåtnas skattemässiga situation.

                                                
33 SOU 1998:1 s. 224.
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Detta innebär också att räkenskapsåret för den övertagna verksamheten
kommer att sträcka sig från ingången av det överlåtna till utgången av det
övertagande företagets räkenskapsår. Men inte heller detta alternativ är helt
problemfritt. Eftersom de fusionerade företagens verksamheter skall anses
ha bedrivits gemensamt kan ett underskott i det ena bolaget kvittas mot ett
överskott i det andra. Därmed skulle man åstadkomma en resultatutjämning
som inte kunnat göras genom koncernbidrag. Ett av villkoren för att ge eller
ta emot koncernbidrag enligt 2 § 3 mom. SIL är just att dotterbolaget varit
helägt under hela beskattningsåret.

$UWLNHO�� utgör kärnan i fusionsdirektivet. Här presenteras lösningen på
problemet att tillgodose företagens behov av att genomföra
gränsöverskridande fusioner utan hindrande skattekonsekvenser, samtidigt
som medlemsstaternas beskattningsanspråk tillgodoses. Tekniken som
använts för att åstadkomma detta är, som nämnts, att knyta överlåtna
tillgångar och skulder till ett fast driftställe i det överlåtande företagets
hemstat.

Enligt direktivets DUWLNHO���SXQNW�� skall en fusion inte medföra någon
beskattning av kapitalvinster som uppkommit vid fusionen. Med
kapitalvinster (capital gains) avses inte reavinster, utan skillnaden mellan
marknadsvärdet och det skattemässiga värdet på de överlåtna tillgångarna
och skulderna, värdereserven. Skattemässigt värde definieras i sin tur i den
första strecksatsen. Definitionen är något omständlig, men innebär i korthet
att det skattemässiga restvärdet inte skall påverkas av att en fusion ägt rum. I
det ursprungliga direktivförslaget användes den enklare termen bokfört
värde. Men eftersom det bokförda värdet inte behöver överensstämma med
det skattemässiga värdet i alla medlemsstater valde man det senare
begreppet.

I den DQGUD�VWUHFNVDWVHQ hittar vi en, i varje för svenska förhållanden, något
märklig lagstiftningsteknik. Där återfinns nämligen en av direktivets
viktigaste regel i form av en definition. Sammanläst med artikelns första
mening framgår det här att endast de tillgångar och förpliktelser som
effektivt knutits till ett fast driftställe i det överlåtande företagets
medlemsstat skall komma i åtnjutande av direktivets skattefördelar. Att
tillgångarna och skulderna måste vara effektivt knutna innebär i sin tur att de
fysiskt skall befinna sig i den överlåtande statens territorium.

���� innehåller fusionslagens grundläggande kontinuitetsbestämmelse.
Paragrafen är uppbyggt på samma enkla och generella sätt som 9 § IGOL,
men till skillnad från denna regleras här även nationella fusioner. Den
kasuistiska och något omständliga lagstiftningsteknik som präglat
bestämmelserna om svenska fusioner i 2 § 4 mom. SIL har övergivits.
Kontinuiteten innebär att de överförda tillgångarnas och förpliktelsernas
skattemässiga restvärden och övriga karaktäristika som gällde för det
överlåtande bolaget behålls av det övertagande bolaget. För att bara ta ett
konkret exempel kan en periodiseringsfond övertas vid en fusion.
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Därmed har man också uppfyllt villkoren i direktivets DUWLNHO �� Artikelns
övergripande syfte är att säkerställa att de transaktioner som omfattas blir
föremål för en neutral beskattning. Man kan säga att medan artikel 4 syftar
till att säkerställa att dolda reserver kan överföras, syftar artikel 5 till att
synliga reserver skall kunna överföras utan skattekonsekvenser. Artikel 5 tar
sikte på såväl rent skattemässigt motiverade reserveringar som
företagsekonomiskt motiverade sådana. Den enda skattemässiga
reserveringen som finns kvar i Sverige är den nämnda periodiseringsfonden.
Som exempel på rent företagsekonomiskt motiverade reserveringar kan
nämnas avsättning för framtida garantiutgifter och återställningsutgifter
(t.ex. för att återställa en grustäkt). Konsekvensen av att inte kunna överföra
synliga reserver från det överlåtande till det övertagande bolaget vore att
reserven fick upplösas i samband med fusionen och därmed bli beskattad.
Ett villkor enligt artikeln är dock att reserven inte hänför sig till ett fast
driftställe utomlands. I och med att det överlåtande bolaget upphör att
existera i samband med en fusion förlorar nämligen bolagets hemstat all rätt
att beskatta det utomlands belägna fasta driftstället. Det fasta driftstället
skulle genom fusionen i stället komma att tillfalla det övertagande företaget
och därmed bli beskattat i dess hemstat. Följden av detta skulle bli att det
övertagande bolagets hemstat finge beskatta de reserver som byggts upp i
det överlåtande bolagets hemstat. För att undvika denna oönskade
konsekvens tillåter artikel 5 det överlåtande företagets hemstat att upplösa,
och därmed beskatta, de reserver som är hänförliga till det utomlands
belägna fasta driftstället.34 Av någon för mig obekant anledning föreslås det
inte att man i �����IXVLRQVODJHQ utnyttjar den möjlighet som ges i direktivet
att göra nämnda undantag för utomlands belägna fasta driftställen. 13 § är
rätt och slätt en ren kontinuitetsbestämmelse med några här icke relevanta
undantag.

���� 5lNHQVNDSVHQOLJ�DYVNULYQLQJ

Kvintessensen av IXVLRQVODJHQV����� är att det övertagande företaget inte får
göra större avskrivningar på övertagna tillgångar än vad det överlåtande
företaget kunnat göra. En av förutsättningarna för att få göra
värdeminskningsavdrag är enligt 23 § anv.p. 13 b KL att avdraget motsvarar
avskrivningen i räkenskaperna. Av detta och 13 § fusionslagen följer att det
övertagande bolaget skulle förlora rätten att göra räkenskapsenliga
avskrivningar om övertagna inventarier togs upp till ett högre värde i det
övertagande bolagets räkenskaperna än i det övertagna bolagets. I 14 §
fusionslagen ges det övertagande företaget rätt att skriva upp övertagna
inventarier - utan att förlora rätten till räkenskapsenlig avskrivning - under
förutsättning att uppskrivningen intäktsförs. Därmed har man säkerställt

                                                
34 International Bureau of Fiscal Documentation
 EC Corporate Tax Law s. 85.
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kontinuiteten så till vida att fusionen i sig inte tillåts ge upphov till högre
värdeminskningsavdrag.

Av fusionsdirektivets DUWLNHO���S�� framgår att medlemsstaterna skall
villkora uppskov med beskattningen enligt artikel 4 p. 1 av att det
övertagande bolaget beräknar avskrivningar enligt samma regler som skulle
gällt för det överlåtande bolaget. Enligt ECCTL:s kommentar till artikel 4
p.2 (s. 79) måste tillgångarna överföras till det skattemässiga restvärde de
hade vid fusionstillfället för att uppskov med beskattningen skall medges.
Konsekvensen av det är, fortfarande enligt ECCTL, att varje uppskrivning
av tillgångarna är strikt förbjuden om skattelättnad enligt direktivet skall
erhållas. Kan man av detta dra slutsatsen att fusionslagens 14 § strider mot
artikel 4 p. 2? Nej det kan man inte av två skäl. För det första medger
visserligen 14 § det övertagande företaget att skriva upp övertagna
tillgångar. Men den på så sätt ökade avskrivningskostnaden balanseras av en
lika stor intäkt, vilket medför att uppskrivningen inte får någon
resultatpåverkan. För det andra är syftet med p. 2 enligt ECCTL endast att
säkerställa det överlåtande företagets hemstats skatteanspråk.

Enligt DUWLNHO���S��� gäller att om det överlåtande bolagets hemstat medger
att det övertagande bolaget beräknar avskrivningar på ett annat skattemässigt
restvärde än vad tillgången hade i det överlåtande bolaget så kommer denna
tillgång inte att bli föremål för uppskov enligt artikel 4 p. 1. P. 3 har endast
ett klargörande syfte eftersom det följer redan av p. 1 och 2 att villkoret för
skattelättnad är att övervärdet på överförda tillgångar knyts till ett fast
driftställe i det överlåtande företagets hemstat.

���� 8QGHUVNRWW

Fusionsdirektivets�DUWLNHO���reglerar övertagande av rätten till förlustavdrag.
En stat som tillåter att förlustavdrag kan övertas vid fusion mellan inhemska
bolag skall utvidga denna rätt till att även omfatta det övertagande bolagets
fasta driftställen i den staten. Det innebär att om det övertagande bolaget är
utländskt så måste förlustavdraget knytas till ett fast driftställe i det
överlåtande bolagets stat. Det är alltså frågan om samma teknik som
används i artikel 4 p.1 i fråga om överföring av tillgångar och förpliktelser.
Om inte rätten att överföra förlustavdrag fanns skulle skattekostnaderna vid
gränsöverskridande fusioner öka genom att framtida vinster skulle komma
att beskattas fullt ut, d.v.s. utan att avräknas mot ackumulerade förluster.

Direktivets artikel 6 förslås implementeras genom att de relevanta nationella
reglerna i UAL helt enkelt överförts till de enhetliga reglerna om fusion i ���
������)XVLRQVODJHQ��Tanken bakom UAL är i korthet att förluster som
uppkommit i ett bolag inte skall kunna utnyttjas av ett annat bolag såvida de
inte är i intressegemenskap. I 7 § UAL tillåts dock en ny ägare till ett
förlustföretag utnyttja det övertagna företagets gamla underskott till den del
underskottet inte överstiger 200 % av förvärvskostnaden (den s.k.
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beloppsspärren). En hänvisning till 7 § UAL finns i 15 § fusionslagen.
Beloppsspärren föreslås i princip gälla generellt vid fusion, utom när ett
helägt dotterbolag går upp i sitt moderbolag (15 § 3 st.).

I IXVLRQVODJHQV����� finns en karantänsbestämmelse som övertagits från 12 §
2 st. UAL. Av bestämmelsen framgår att det övertagande företaget inte får
utnyttja ett övertaget gammalt underskott förrän sex år efter fusionen. I ����
görs återigen ett undantag för dotterbolag som fusioneras med sitt
moderbolag. Undantaget är motiverat av att de båda företaget innan fusionen
normalt kunnat utnyttja varandras underskott genom att ge och ta emot
koncernbidrag. Det finns därför inga skäl att göra inskränkningar i den rätten
endast av den anledningen att företagen fusionerats.

Samtidigt skapar undantaget en möjlighet till kringgående. Kringgåendet
kunde tänkas bestå i att ett förlustföretag förvärvas (varpå det blir ett
dotterbolag) och att det i nästa steg fusioneras. Därför har i IXVLRQVODJHQV���
��införts spärregler som har till uppgift att hindra ägarförändringar vars
huvudsakliga motiv är att tillgodogöra sig underskott. 8 § UAL, som 18 §
hänvisar till, stadgar att gammalt underskott efter en ägarförändring endast
får dras av mot andra inkomster än koncernbidrag. Därigenom förhindrar
man att underskott som uppkommit före ägarförändringen kvittas mot
koncernbidrag från den nye ägaren. Spärren är till skillnad från
beloppsspärren emellertid inte definitiv. Den gäller det beskattningsår
ägarförändringen ägde rum och de därpå följande fem beskattningsåren (8 §
3 st. UAL).

Inte heller när det gäller förlustavdrag utnyttjas den möjlighet som ges i
direktivet att villkora övertagandet med att förlustavdraget knyts till ett fast
driftställe i Sverige.

���� .YDUVWnHQGH�UHDOLVDWLRQVI|UOXVW�Sn�DNWLHU
P�P�

I �����IXVLRQVODJHQ stadgas att om ett av företagen i en fusion var
fåmansföretag får en kvarstående reaförlust endast övertas om det
övertagande företaget ägde mer än 90 % av det överlåtande företaget. Enligt
2 § 14 mom. SIL gäller att avdrag för förlust på aktier endast medges mot
vinster på aktier. Begränsningen gäller enligt 2 st. emellertid inte om
aktierna var näringsbetingade. Enligt 2 § 4 mom 8 st. SIL gäller att det
övertagande företaget vid en fusion har samma avdragsrätt för kvarstående
reaförluster som det överlåtande företaget skulle ha haft. Men om något av
de fusionerade företagen var fåmansbolag krävs dock enligt samma stycke
att företagen skall vara moder/dotterbolag med en ägarandel överstigande 90
%.

Fusionsdirektivet innehåller inga regler med särskild inriktning på
kvarstående reaförluster på aktier. I stället får jämförelsen även här göras
med DUWLNHO��� Som nämnts stadgas här att i den mån nationella bolag tillåts
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ta över förlustavdrag skall denna rätt utsträckas till att gälla övertagande
bolag med fasta driftställen i överlåtarstaten. Det kan inte råda något tvivel
om att direktivets krav i detta avseende är uppfyllda, eftersom fusionslagens
19 § helt enkelt utsträcker den nationella regleringen till att även gälla vid
internationella fusioner.

���� %HVNDWWQLQJ�DY�IXVLRQVYLQVWHU

$UWLNHO�� behandlar de fall när det övertagande företaget innehar andelar i
det överlåtande. Samtidigt med att det överlåtande företaget upplöses genom
fusion tas dess tillgångar och skulder över av det mottagande företaget.
Enligt artikel 4 skall tillgångarna och skulderna övertas till det skattemässiga
restvärde de hade i det överlåtande företaget. Om detta värde överstiger det
värde till vilket andelen av det överlåtande företaget var bokfört i det
övertagande företaget uppstår en fusionsvinst. Eller annorlunda uttryckt: En
fusionsvinst uppkommer om de överlåtna tillgångarnas bokförda värde
minskat med det bokförda värdet på de innehavda andelarna i det
överlåtande företaget är positivt. Enligt artikeln får en sådan vinst endast
beskattas om det övertagande företagets ägarandel understiger 25 %. Artikel
7 har alltså till uppgift att ge skattelättnader åt övertagande företag som äger
andelar i det överlåtande. Den generella uppskovsmöjligheten i artikel 4
gäller nämligen bara för det överlåtande företaget.

Den svenska implementeringen av artikel 7 förslås göras genom en ändring
av 24 § 2 mom. SIL. Som framgått av avsnitt 4.2 anses för närvarande ett
företags upplösning genom fusion jämställt med att aktierna avyttrats vilket
innebär att de allmänna realisationsvinstreglerna blir tillämpliga. Ändringen
förslås bestå i att bestämmelsen inte skall omfatta andelar som innehas av
det övertagande företaget.35 Någon 25 %-gräns har inte föreslagits. Som vi
sett är syftet med artikel 7 att ge skattelindring åt de företag som äger
andelar i det överlåtande företaget. Eftersom fusionslagens behandling av
dessa företag är generösare än vad direktivet kräver kan man följaktligen
inte rikta någon kritik ur implementeringssynpunkt häremot.

���� 7LOOJnQJDU�NQXWQD�WLOO�IDVW�GULIWVWlOOH�L�DQQDW
(*�ODQG

Då är vi framme vid fusionsregleringens mest komplicerade föreskrifter,
nämligen IXVLRQVGLUHNWLYHWV�DUWLNHO����och IXVLRQVODJHQV������ Problemet
som regleringarna avser att lösa är följande. Den koppling som de överlåtna
tillgångarna och förpliktelserna vid en fusion får till ett fast driftställe i det
överlåtande företagets hemland är av avgörande betydelse när det gäller att
säkerställa det landets skatteanspråk. Om nu dessa tillgångar och
förpliktelser finns i ett fast driftställe som är beläget utanför överlåtarstaten

                                                
35 SOU 1998:1 s. 80.
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finns inte denna koppling. Som vi sett upphör nämligen det överlåtande
företaget att existera som skattesubjekt efter en fusion. Likaså har vi sett att
de överförda tillgångarna, enligt artikel 4, skall knytas till ett fast driftställe i
det överlåtande företagets hemstat. Problemet är nu att ett sålunda upprättat
fast driftställe inte kan uppbära inkomster från det utomlands belägna fasta
driftstället36. Följden blir att det överlåtna företagets hemstat förlorar
beskattningsrätten över det utomlands belägna fasta driftstället. Därmed
existerar inte den kontinuitet som är villkor för uppskov enligt artikel 4 (se
avsnitt 8.3). Problemet uppkommer oavsett om driftstället ligger i
övertagarstaten eller i tredje land. Det skall dock noteras att problemet
endast aktualiseras om det utomlands belägna fasta driftstället inte är
undantaget från beskattning i Sverige genom dubbelbeskattningsavtal.
Möjligen kan ett exempel göra det hela klarare.

• Företaget ABa i land A har ett fast driftställe (b) i land B.

• Företaget ABc i land C övertar genom fusion ABa.

• ABa omvandlas till ABc:s fasta driftställe i land A.

• Land A har nu förlorat skatteanspråket över filial b. Till följd av detta
föreligger inte längre den kontinuitet som är villkoret för uppskov med
beskattningen.

Till följd av detta ålägger artikel 10 p.1 första meningen den överlåtande
medlemsstaten att avstå från att beskatta det utomlands belägna fasta
driftstället. Återstoden av p. 1 gäller de stater (inte Sverige) där
hemviststaten inte beskattar det utomlands belägna fasta driftstället, men
tillåter underskottsavdrag som hänför sig till nämnda driftställen.37 De stater
som, i likhet med Sverige, tillämpar skatteavräkningsmetoden får enligt p. 2
beskatta fusionsvinster under förutsättning att en (fiktiv) skatt i källstaten38

avräknas. Den verkliga skatten i källstaten blir p.g.a. direktivets
uppskovsregler noll. Vilket är anledningen till att man ska bortse från
direktivet när man beräknar den avräkningsbara skatten i källstaten.

Enligt våra interna regler i 6 § 1 mom. SIL beskattas ett svenskt företag som
bedriver verksamhet från ett fast driftställe i annat land för inkomsten i
Sverige. Om det saknas dubbelbeskattningsavtal med detta andra land
avräknas en eventuell utländsk skatt från den svenska enligt lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Om det emellertid finns
dubbelbeskattningsavtal, och det däri föreskrivs att skatten skall avräknas,
skall detta göras enligt den nämnda avräkningslagen. I sådana fall finns det
vidare enligt 20 § anv.p. 4 KL rätt till avdrag för den utländska skatten
såsom en omkostnad. Vid avräkning tas, enligt 9 § avräkningslagen, hänsyn
till om ett sådant omkostnadsavdrag erhållits

Efter denna bakgrund torde IXVLRQVODJHQV����� kunna sammanfattas på
följande sätt: Om ett svenskt företag genom fusion överlåter ett utomlands
                                                
36 ECCTL s.127-128.
37 ECCTL s. 130.
38 Den stat vari det fasta driftstället är beläget.
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beläget fast driftställe till ett utländskt företag, skall man vid skatteavräkning
bortse från att den utländska skatten p.g.a. fusionsdirektivet inte erlagts. Det
råder här ingen oöverensstämmelse mellan artikel 10 och 22 §, utan de
avsnitt som är relevanta för Sverige har samvetsgrant implementerats.

����� 6NDWWHIO\NW��

Man kan med viss rätt säga att det var införandet av DUWLNHO��� som ledde till
att fusionsdirektivet efter tjugoett års försening slutligen antogs. Den
ursprungliga versionen av fusionsdirektivet innehöll ingen säkerhetsventil i
form av en skatteflyktsklausul. Vilket gjorde att vissa medlemsländer
motsatte sig antagandet. Artikelns avfattning ger medlemsstaterna ett ganska
stort mått av handlingsfrihet. Vaga lokutioner som ”får helt eller delvis avstå
från att tillämpa” samt ”om det finns grund för att anta” gör att man inte
generellt kan säga vilken räckvidd artikeln kommer att få i de enskilda
medlemsstaterna. Vad man däremot kan säga är att medlemsstaterna i
statsfinansiellt intresse kommer att utnyttja artikeln så långt det är möjligt.

Stycke 1 a säger i korthet att om skatteskäl är huvudmotivet till en fusion
skall uppskov med beskattningen inte medges. De kriterier som kan indikera
skatteundandragande enligt stycke a får ses som endast exemplifieringar. Ett
annat tänkbart indicium på skatteundandragande kan vara att de överförda
tillgångarna avyttras omedelbart efter att fusionen genomförts. Som vi sett
behöver skatteundandragande inte vara det enda syftet med en fusion för att
artikel 11 ska kunna tillämpas. Det räcker att det är ett av huvudmålen. Det
innebär att om en fusion som betingas av affärsmässiga skäl även har
skatteundandragande som ett av huvudmålen, får uppskov med
beskattningen enligt direktivet förvägras företagen. Det säger sig närmast
självt att avvägningen om huruvida skatteundandragande är ett huvudmål
eller bara ett mål inte låter sig göras på objektiva grunder. Ett annat problem
är hur man ska avgöra om ett fusionsupplägg är betingat av
skatteundandragande eller av legitim skatteplanering.

Om DUWLNHO����E behöver inte stort mer sägas än att den infördes på begäran
av Tyskland, som vid tidpunkten för direktivets antagande (1990) var det
enda EU-land med lagstadgad styrelserepresentation för de anställda.40

Den svenska fusionslagen föreslås inte innehålla någon skatteflyktsregel.
Istället skall enligt propositionen den generella lagen (1995:575) mot
skatteflykt även tillämpas på fusioner.

                                                
39 Se även avsnitt 8.2.1.2 Leur-Bloem målet, andra frågan.
40 ECCTL s. 140 f.
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%LODJD�$

-lPI|UHOVHWDEHOO�PHOODQ�IXVLRQVODJ�RFK�IXVLRQVGLUHNWLY

$YVQLWW )XVLRQVGLUHNWLYHW )XVLRQVODJHQ
8.1 art 2 2 §
8.2 art 3 5-6 §§
8.3 art 4 9-11 §§
8.4 art 4-5 12-13 §§
8.5 art 4 14 §§
8.6 art 6 15-18 §§
8.7 art 6 19 §
8.8 art 7 24 § 2 mom SIL
8.9 art 10 22 §
8.10 art 11 Lagen (1995:575) mot

skatteflykt
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